
Program  20.10.2019 do 27.10.2019 
 

20. 19. NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI  
Svätý veľkomučeník Artemios   ZBIERKA NA MISIE 

21. 
PO 

Náš prepodobný otec Hilarión Veľký 

6.45 *Miroslava o. Pavol 

17.00 +Johana, panychída o. Jozef 

22. 
UT  

Svätý apoštolom rovný Aberkios Divotvorca, hierapolský biskup 
Siedmi svätí mladíci z Efezu 

6.45 *Gabriel s rod. o. Jozef 

17.00 +Michal  o. Jozef 

23. 
STR  

Svätý apoštol Jakub, podľa tela Pánov brat  

6.45 *Andrej o. Jozef 

16.00 
17.00 

Večeradlo 
+Vladimír 

 
o. Jozef 

24. 
ŠT  

Svätý mučeník Aretas a spoločníci 

6.45 +Mikuláš, Katarína o. Jozef 

15.00 
17.00 

ADORÁCIA 
+Jaroslav, panychída 

 
o. Jozef 

25. 
PIA 

Zdržanlivosť 

od mäsa  

Svätí mučeníci a notári Marcián a Martyrios 

6.45 +Demeter, Anna, Juraj, Jozef, Božena o. Jozef 

17.00 *Mirko, Zuzana o. Jozef 

26. 
SOB 

Svätý a slávny veľkomučeník Demeter Myromvonný 

7.00 +Alfréd o. Jozef 

27. 
 

20. NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI  
Svätý mučeník Nestor 

8.00 Sv. liturgia  cirkevnoslovanská o. Jozef 

10.00 Sv. liturgia  /Príprava detí na 1. Sv. prijímanie/ o. Jozef 

16.50 Akatist k Bohorodičke o. Jozef 

17.30 Sv. liturgia  o. Jozef 

8.30 PEREŠ - Sv. liturgia  o. Peter 

10.00 KVP – Hemerkova 28, Košice  o. Pavol 

CHRÁM UPRATUJEME PIATOK PO VEČERNEJ SV. LITURGII.  
Piatok po liturgii o 18.00 je stretnutie detí a mládeže. 

Štvrtok o 8.30 v chráme sú modlitby matiek. 
www. kezapad.grkatke.sk ; www.grkatkezapad.webnode.sk 

 

http://www.grkatkezapad.webnode.sk/


 

OZNAMY –20.10.2019 
 

1. Budúca nedeľa je 20. Nedeľa po Päťdesiatnici, liturgie ako v nedeľu, sv. liturgia 
o 8.00 bude cirkevnoslovanská.  
2. Dnes pri  všetkých liturgiách je zbierka na misie. Poobede o 16.50 je akatist 
k Bohorodičke. 
3. Príprava detí na 1. sv. prijímanie pokračuje teraz po sv. liturgii o 10.00. 
Príprava dospelých na prijatie sviatostí krstu, spovede a 1.sv. prijímania pokračuje 
zajtra 7. októbra po liturgii o 18.00 na fare. 
4. Piatok po liturgii o 18.00 pozývame na stretnutie deti a mládež, štvrtok od 8.30 
v chráme modlitby matiek, poobede  bude adorácia od 15.00, stredu bude modlitba 
farského večeradla o 16.00.  
5. Piatok 18. októbra sa naša farnosť zapojila do projektu „Milión detí sa modlí 
sv. ruženec“, chcem sa poďakovať všetkým deťom a rodičom a mladým, ktorí sa 
zúčastnili. 
6. Pozývame aj počas októbra k spoločnej modlitbe ruženca v chráme aspoň raz 
v týždni, samozrejme aj doma sa môžeme zjednotiť cez spoločnú modlitbu sv. 
ruženca. 
7. V sakristii máme sviečky na deň nenarodeného dieťaťa po 1 a 4 eurá. 
8. 1. Novembra sa budeme v chráme modliť parastas za našich zosnulých, 
zomrelých zo svojich rodín môžete zapísať na túto modlitbu v sakristii. 
9. Modlitba korunky B. milosrdenstva v chráme bude nedeľu 27. Októbra o 15.00, 
po modlitbe pozývame na spoločné agapé. 
10. Stredu 23. Októbra bude Sv. liturgia sv. apoštola Jakuba v chráme Košice - 
Nad Jazerom o 17.30, bude ju v priamom prenose vysielať aj TV LUX. 
8. OKTÓBER je časom, kedy Mládež Košického protopresbyterátu organizuje 3 mládežnícke 

aktivity, na ktoré chceme pozvať:  TeVi 1 - Ako vieru nenechať zomrieť   (Modlitba)   
 termín: 25. - 27. Október, miesto: Centrum pre mládež v Dvoriankach  
 cena: 20 € vek: 13 - 20 rokov potreba PRIHLÁSIŤ cez FORMULÁR: www.aetos.sk/tevi 
 prihlasovanie potrvá do 22. októbra  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aetos.sk/tevi

